
Használati utasítás: HC-550LTE digitális fotócsapda  

A digitális fotócsapdát (kamerát) fényképészeti képek vagy rövid videók automatikus készítésére tervezték mozgás 

észlelésekor, vagy egy adott időintervallumban. Alkalmas kültéri területek megfigyelésére, míg a terepmintás 

burkolata lehetővé teszi a diszkrét elhelyezését. 

 

Alapvető tulajdonságai: 

 MMS/SMTP: HC-550LTE készülék támogatja az 5~30 másodperces videók 1080P és fényképek 

16MP/12MP/8MP küldését mobil telefonszámra vagy e-mail címre a 4G FDD-LTE mobilhálózaton keresztül.   

 FTP funkció – FTP protokollon keresztül letöltheti és megtekintheti a fotókat és videókat.  

 Nagy látószögű lencse – érzékelési szög 120°. 

 Rövid indítási idő (0,5 másodperc) lehetővé teszi minden pillanat rögzítését. 

 Négy működési mód közül választhat: Fotó, Videó, Fotó& Videó, Időintervallum. 

 24db Infra LED  – lehetővé teszi az éjszakai látását és felvételt 20m távolságik. 

 A készülék stabil és vízálló szerkezettel rendelkezik.  

 Alacsony energiafogyasztás, rendkívül hosszú kitartás készenléti időben (4-6 hónap). 

 Intervallumos videofelvétel és fényképkészítés, beállított időzítővel a kamerát beprogramozhatja úgy, hogy a 

nap folyamán meghatározott időben működjön.  

 Beépített színes TFT 2“ kijelző, 7 gombos távirányítóval. 

 Többnyelvű menütámogatás (12 nyelvből választhat), az alapnyelv angol. 

 Dátum, idő, hőmérséklet, a hold fázisa rá van helyezve a képekre 

 Zárható + jelszóvédelem (4-jegyű kód) 

 SMS kódok által való vezérlés  – MMS/SMTP ébresztés vagy küldés. 

 

Tápegység: 

A készüléket 8x AA alkáli elemekkel kell működtetni. NiMH vagy lítium akkumulátorokat is használhat. 

 Az elemeket helyezze bele a tárba, tartsa meg a megfelelő polaritást a táron feltüntettek alapján. Az elemek 

cseréje akkor javasolt, ha a kijelzőn és a fényképen látható ikon azt mutatja, hogy az elem lemerült (üres 

ikon). 

 Ne keverjen össze különféle típusú elemeket. Különböző elemek használata állandó meghibásodást okozhat, 

amelyre a garancia nem vonatkozik.  

 Abban az esetben, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, ajánljuk eltávolítani az elemeket, hogy így 

megakadályozzuk az elemek szivárgását és garancia érvénytelenítését.   

 Különböző beállítási lehetőségek és a készülék eltérő működése miatt nehezen meghatározható a 8xAA 

alkáli elemek használatával egy ciklusban készített felvételek pontos számát. Jobb eredményeket a  NiMH 

vagy lítium elemek használatával érhet el. 

A berendezést normál vagy 9V/1~2A lítium elemekhez is lehet csatlakoztatni. Napelem segítségével is 

működtethető. A napelemet nem használhatja lítiumos elemek feltöltésére. 

 

Memóriakártya: 

A készülék működéséhez memóriakártyára(Micro SD)van szükség. Amikor a készülék “TEST” módban van és a 

memóriakártya nincs belehelyezve a kijelzőn megjelenik a „no File“ felirat. A memóriakártya maximális kapacitása  

32GB. A memóriakártya behelyezése és eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket – a főkapcsolót állítsa  „OFF“ 

helyzetbe.  Ellenkező esetben a memóriakártyán lévő fájlok megsérülhetnek vagy elveszhetnek. Abban az esetben, 

ha a memóriakártya majdnem megtelt, a kijelzőn megjelenik a „Memoryfull“ felirat és az ezt követő adatok 

tartalmazzák a kártyán még tárolható képek hozzávetőleges számát.  



 A készülék nem rendelkezik beépített memóriával, csupán külső memóriával működik. A memóriakártyát 

behelyezés előtt formázza meg, így nem fogyasztja annyira az elemeket és a felvétel sebességét. 

 A memóriakártya maximális kapacitása 32GB. Nagyobb kapacitású kártyákat  a készülék nem ismer fel.   

 A memóriakártya megsérülése érdekében óvja a portól, szennyeződéstől, nedvességtől, forró tárgyaktól és 

közvetlen napfénytől.   

 A memóriakártyát a feltüntettek alapján helyezze be. Ne erőltesse a kártyát a nyílásba, ne hajlítsa meg, és ne 

forgassa el a nyílás belsejében. 

 Szállítás után várja meg, míg a kártya eléri a környezeti hőmérsékletet, majd helyezze be a készülékbe. 

 A hőmérséklet vagy a páratartalom ingadozása kondenzációhoz vezethet, ami elektromos rövidzárlatot 

okozhat. 

 Amikor megtelik a memóriakártya a fénykép és videó felvétele leáll. A készülék nem támogatja a ciklikus 

felvételt. 

A helyesen behelyezett memóriakártyát egy kattanó hang jelzi (klikk).  

 Memóriakártya eltávolításakor nyomja meg a kártya kiálló végét, míg az ki nem ugrik, és aztán húzza ki. 

 

Az adatátvitel megjelenítése a használt GSM 4G/3G/2G hálózaton: 

 

Szolgáltatás\ Verzió 4G 3G 2G 

MMS 
< 100KB (standard) 
Lehetőség: 200KB/100KB/50KB (a helyi üzemeltető korlátozásától 
függően) 

SMTP 
<40MB 
(fotó és videó) 

<1MB 
(csak fotó) 

MMS-el egyforma 

FTP 
<40MB 
(fotó a videó) 

Nem támogatott Nem támogatott 

SMS Támogatja 

Elő közvetítés 
Fejlesztés alatt 
(Csak  4G-s eszközök 
esetén) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Részek leírása: 

Az eleje:    Antenna 

    9V-os tápfeszültség-csatlakozó 

 

  

                        2.0” TFT kijelző 

 

     

Mikrofon   Lencse 

    IR LED 24x 

    Távirányító érzékelő 

    Fényérzékelő 

    Mozgásérzékelő szenzor 

    Alsó ajtó 

 

 

 

 

 

Hátoldal: 

 

 

 

 

 

Nyílás hord szíjra   Nyílás hord szíjra 

 

 

 

 

 

Alsó zár 

 

     Nyílás az állvány rögzítésére 



Az alja: 

TV kimenet  USB  SIM kártya ON/TEST/OFF kapcsoló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TF memóriakártya                 Elemtár 

 

SIM kártya behelyezése: 

A fotócsapda megfelelő működése érdekében be kell helyezni a 

SIM kártyát. Bizonyosodjon meg róla, hogy a SIM kártyája 

támogatja az SMS-t, MMS-t és adatátvitelt. Abban az esetben, ha  a 

készülék megfelelően olvassa fel a SIM-kártyát a kezelő ikon 

megjelenik a kijelzőn. 

 

 

 

 

Tápellátási lehetőségek: 

A készűléket 8x AA elemek, DC 9V/1-2A külső tápegységgel vagy 

napelem segítségével lehet táplálni, amely a hét 7 napján képes ellátni az 

eszközt.  

 

8 x AA elemek: 

 

 

 

Tesztmódba való belépés: 

Az elemek behelyezése vagy a tápegységhez való csatlakozás után, kapcsolja át a kapcsolót ON/TEST/OFF pozícióból  

TEST pozícióba, a kijelző világítani kezd.  

Figyelmeztetés: Ne kapcsolja a kapcsolót OFF pozícióból közvetlenül ON pozícióba.  OFF pozícióból csupán TEST 

pozícióba kapcsolja, a kijelző csak ekkor kapcsol be.  



Távirányító: 

Az infravörös távirányító a fotócsapda beviteli eszköze, és elsősorban a felhasználói beállításokra szolgál. . 

Hatótávolsága max. 9 méter. 

 

Nézet / Kilépés     Lézer 

 

        Kiválasztás 

                Lejátszás / Szünet      

       Felvétel/ Kiválasztás 

 

                                 Kiválasztás     

       Vissza/ Elmentés 

 

 

 

 - Gomb be-és kikapcsolja a lézert. 

 

TEST módba való belépés: 

1. „Shot“         gomb megnyomásával a távirányítón közvetlenül fényképet vagy videót készíthet.  

2. Az „OK“        gomb megnyomásával a távirányítón megtekintheti a fényképeket vagy videókat. 

3. Az „Up“        és „Down“        gombok megnyomásával a távirányítón lapozhat a képek és videók között. 

4. „Left“        gomb segítségével a távirányítón elindíthatja a videót, a „Left“        gomb újboli megnyomásával 

megállítja a videót. Az „OK“       gomb segítségével visszatér. 

5. A „Left“        gomb segítségével IMEI-t (teszt módban) szerezhet meg. 

 

 

 

TEST mód segítségével meg lehet határozni a fotócsapda legmegfelelőbb helyét. A fotócsapdát ajánlott a talajtól 1-2 

méter magasba helyezni.   

 

ON módba történő belépés: 

Minden beállítás elvégzése után állítsa az ON/TEST/OFF kapcsolót ON pozícióba. A mozgásjelző kb. 5 percig villogni 

fog, a fotócsapda a villogás után kezd el működni. Amikor a PIR érzékelő bármilyen mozgást észlel azonnal fényképet 

vagy videót készít. 

Figyelmeztetés: A téves riasztások kiküszöbölése érdekében( pl. ágak mozgása, hőmérséklet vagy fényváltozás), ne 

irányítsa a fényképezőgépet hőforrásra (például nap, felmelegedett sziklák, fémek…)  vagy ágak és gallyak  közelébe. 

A kamera ideális iránya: észak felé, nyitott tér és hőforrások nélkül. Távolítsa el az összes ágat a fotócsapda 

közeléből.   

 



További beállítások: 

HC-550LTE készülék beállítása menü segítségével 

 

1. Kamera felvétel módja 
A készülék rendszere 4 felvétel móddal rendelkezik: 

a) Camera – csak fényképfelvételt készít 

b) Video – csak videót készít 

c) Camera&Video – először fényképfelvétel készül, majd ezt követően egy 

videó felvétel  

d) TimeLapse–PIR funkció (mozgásérzékelő) ki van kapcsolva, a felvételek 

pontosan meghatározott időpontban készülnek.  

 

2. Nyelvbeállítás 
A készülék menüjében csupán egy nyelvet választhat az előre beállított 

nyelvekből, a felhasználó preferenciáinak megfelelően.   

 

 

3. Képek méretének beállítása 
16MP / 12 MP (beállított) / 8 MB-ből választhat. Minél nagyobb a felbontás, annál több részlet rögzíthető, de 

a fájlméret is nagyobb. A legnagyobb felbontásban tárolt felvételek száma lényegesen kevesebb, mint az 

alacsonyabb felbontású felvételek száma. 

 

4. Videó felbontásának beállítása 
A következő video minőségi tárolási lehetőségek közül választhat: 1080FHD / 

720P / WVGA / VGA. A nagyobb felbontás jobb rögzítést tesz lehetővé, de több 

memóriahelyet foglal el. 

 

 

5. Dátum és idő beállítása 
A beállított idő és dátum megtekinthető az elmentett fényképeken és videókon.   

 

 

6. Felvételek mennyiségének beállítása 
Válassza ki a rögzítendő felvételek mennyiségét 1(Single) / 3 / 6 / 9, amelyek 

felvételre kerülnek a Camera vagy  Camera&Video aktivált mód során. 

 

 

7. Videofelvétel hosszának beállítása  
Válassza ki a rögzítendő videofelvétel hosszát 5msp / 10msp / 30msp / 60msp / 

90msp, amely felvételre kerül, ha a kamera videofelvételi módban van. Minél 

hosszabb a videofelvétel, annál rövidebb az elem élettartama.  

 

8. A felvételi intervallum beállítása 
Válassza ki az intervallum hosszát 1msp / 5msp / 10msp / 30msp / 1perc / 10perc 

/ 30perc, amely alatt a kamera nem rögzít semmilyen fotót vagy videót.  Ez 

megakadályozza a memóriakártya gyors megtelítését, amikor ugyanaz az 

esemény történik. Ez megtakarítja az elemek kapacitását és a tárolási kapacitást 

is. 

 



 

9.  PIR érzékelő érzékenységének beállítása 
Low – beltéri környezetben vagy alacsony interferenciájú környezetben 

állítható be (pl. szélben mozgó ágak) 

Medium – szabadban, normál interferencia mellett használható  

High – kültérben, nagy interferenciával történő használat esetén 

 

 

10. Időzítő beállítása 
Az időzítő opciót akkor válassza, ha a felvételkészítést csak bizonyos 

időintervallumra tervezi. Az almenüben beállíthatja a PIR érzékelő kezdetét 

és végét, valamint az időintervallumot is. 

 
Az „Up“       és „Down“         gombok segítségével a távirányítón állítsa be a 

felvétel idejének kezdetét és ezt követően lépjen át a következő lépésre a         

„Shot“         gomb segítségével. A beállítás minden nap aktiválódik és a kamera a beállított időszakon kívül 

nem készít felvételt.  A „MENU“ gomb segítségével elmenti a beállításokat és kilép az adott menüből.  

 

 

11. Jelszó beállítása 
Válassza ki az „ON“ lehetőséget, a jelszóvédelem használatához a nem kívánt 

hozzáférés ellen. A jelszót 4 számjegy kombináció alkotja.  

Az „Up“         és „Down“         gombok segítségével a távirányítón válassza ki az 

első számot 0-tól 9-ig. Ezt követően lépjen tovább a  „Shot“         gombbal. 

Ismételje a számválasztást, amíg ki nem tölti a jelszó teljes 

számkombinációját. Az „OK“         gomb segítségével elmentheti a beállított 

jelszót. A „MENU“  gombbal kilép az adott menüből. Jelszó elvesztése 

esetében vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.  

 

 

12. Felvételi intervallum beállítása 
E funkció segítségével a kamera automatikusan felvételeket készít a beállított intervallumokba. Előnyös pl. 

növények növekedése és virágzása közben. Intervallum választásának lehetősége: 30 / 60 / 240 perc. 

 
Menu  Mode  Time lapse 

Time lapse interval  30/60/240 minutes 

 

 

13. Gyári beállítások 
Válassza ki a Gyári beállítást (Default Setting) és a menüben válassza az „OK“-

t, ezt követően erősítse meg az „OK“ megnyomásával a távirányítón. A 

készülék visszaáll a gyári beállításokra és az összes előző beállítások, jelszavak 

törölve lesznek. Az elmentett felvételek nem törlődnek.  

14. Memóriakártya formázása 
Abban az esetben, ha új memóriakártyát használ vagy olyan kártyát, amelyet 

az előtt más készülékben használt, ajánlott a használat előtt formázni. 

Szükség esetén mentse el a kártyán levő adatokat a formázás előtt, mert ez 

után már nem lesz lehetséges. Válassza a  „Format“ / „CD card“-ot és nyomja 

meg az „OK“        gombot a távirányítón. A formázási folyamat elkezdődik és a 

formázás során a kijelzőn megjelenik a  „Pleasewait“ felirat (Kérjük, várjon). 

 



15. Szoftver verzió 
Válassza  a „Version“-t  igazolja az „OK“       gombbal a távirányítón. 

Megjelenik a jelenleg használt szoftver verzió. 

 

 

 

 

HC-550LTE készülék beállítása számítógépen keresztül 

 
A memóriakártya formázása után csatlakoztassa a számítógéphez (memóriakártya-olvasón keresztül), vagy a 

számítógépet közvetlenül a kamerához csatlakoztathatja USB-kábel segítségével és így hozzáférhet a 

memóriakártyához.   

 

A mellékelt CD-ről futassa le a MMSCONFIG.exe programot, mely segítségével módosíthatja az eszköz beállításait.   

MENÜ: 

 

Fotó (Camera): 
- Felbontás (Resolution): 16M / 12M / 8M 

- Időköz (Interval): 1/5/10/30 msp., 1/5/10/30 

perc 

- Ismételt felvétel (Multi): 1/3/6/9 

- ISO (ISO): Auto/100/200/400 

- Kamera ID-je (ID): CAM000 vagy saját beállítás 

 

Videó (Video): 
- Felbontás (Resolution): 1080P / 720P / VGA 

- Videó hossza (Video Length): 10/30/60/90 msp. 

- Hang(Voice): On/Off (Be-/Kikapcsol) 

 

 

Beállítás (Setup): 

- Mód (Mode):Camera/Video/Camera&Video/Timelapse (Fotó/Videó/Fotó&Videó/Időeltérés) 

- Nyelv (Language): Angol / Francia / Német / Spanyol / Orosz / Portugál / Olasz /  

  Holland / Lengyel / Dán / Svéd / Finn 

- Mozgásérzékelés (MotionDetection):High / Normal / Low (Magas/ Normál / Alacsony) 

- TV szabvány (TV mode): PAL / NTSC 

- Dátum/Idő (Date/Time): automatikusan beállítja a számítógép rendszeridejének megfelelően 

- Dátum formátum (DateFormat): DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD 

- Jelszó (Password): ON/OFF (Be-/Kikapcsolva) 

 

 

 

 

 



MMS: 

a.) MMS kikapcsolva      b.) MMS bekapcsolva – AUTO mód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MMS beállítása: 

- MMS Be-/Kikapcsolása (MMS ON/OFF): OFF/ON (Be-/Kikapcsolva) 

- MMS mód(MMS Mode): Auto/Manual 

 „Auto“ módban szükséges beállítani az országot (Country) és szolgáltatót (Operator), ez alapján kitöltődnek az előre 

beállított adatok (GprsSetting és Server Setting). 

- Tel. szám beállítása (PhoneSetting): tel. szám, ahova az MMS-ek fognak érkezni (max. 3 ) 

- E-mail cím beállítása (Email Setting): e-mail cím, melyre az MMS-ek fognak érkezni (max. 3) 

 

 

 „Manual“ mód abban az esetben válassza, ha az Ön 

szolgáltatója nem található meg az „Operator“ részben. 

Lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával az APN/MMSC/fiók 

létrehozása érdekében (név jelszó –csak ha szükséges) és 

manuálisa töltse ki az adatokat a GPRS(GprsSetting) és 

szerver (Server Setting) beállítására. 

 

 

 

Figyelmeztetés: 

 Ha bekapcsolja az MMS-t, a készülék az adatokat a megadott tel. számra és e-mail címre fogja küldeni. Ha az 

MMS adatok helytelenül írja be, akkor nem lesz lehetséges elküldeni a kamera felvételeket.  

 MMS-t e-mailben is fogadhat.  

 Nem szükséges megadni a Nevet/Jelszót az APN (GprsSetting) beállításaiban, de egyes szolgáltatók 

megkövetelhetik ezeket az adatokat a GPRS szolgáltatás eléréséhez, szükség esetén lépjen kapcsolatba a 

szolgáltatójával.   



SMTP: 

 SMTP menü hasonló, mint az MMS beállításnál. Itt is lehetséges 

be-/és kikapcsolni az  SMTP (SMTP ON/OFF), ugyanúgy, mint 

beállítani az automata vagy manuális módot  (SMTP MODE 

Auto/Manual). 

 „Auto“ módban szükséges beállítani az országot (Country) és 

szolgáltatót (Operator) ez alapján kitöltődnek az előre beállított 

adatok (GprsSetting és Server Setting). 

 „Manual“ mód abban az esetben válassza, ha az Ön 

szolgáltatója nem található meg az „Operator“ részben. 

Manuálisa töltse ki az adatokat a GPRS (GprsSetting) és szerver 

(Server Setting) beállításánál. 

 

- Tel. szám beállítása (PhoneSetting): tel. szám, ahova az MMS-ek fognak érkezni (max. 3) 

- E-mail cím beállítása (Email Setting): e-mail cím, melyre az MMS-ek fognak érkezni (max. 3) 

Figyelmeztetés: 

 Olyan e-mail címet adjon meg, amely nem tartalmaz pontot a betűk között (a kukac előtt), mert így nem tudja 

fogadni a kameráról beérkezett e-maileket.  

 Abban az esetben, ha nincs tisztában a SIM-kártya fajtájával, lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával 

APN/Server/Port beállításával kapcsolatban. 

 

FTP: 

 

Adja meg az FTP szerver címét (Server), portját (Port), 

jelentkezési nevét (Account) és jelszavát (Password), ahol 

automatikusa feltöltődnek a kamerából érkezett fotók és 

videók.  

Megjegyzés: az adott FTP GPRS beállításaiban levő adatok 

(GprsSetting) szinkronizálva lesznek az SMTP beállításokkal. 

 

 

 

 

 

 

Kamera indítása – ON mód: 
 

Az összes beállítás elvégzése után nyomja meg a „Save“ (Elmentés) gombot. Minden beállítása a memóriakártyán 

lesz elmentve. Helyezze be a memóriakártyát a készülékbe.  

Kapcsolja a kapcsolót a „TEST“ módba, ellenőrizze le a beállításokat a kijelzőn. Abban az esetben, ha helyesek, állítsa 

át a kapcsolót „ON“ pozícióba, a piros jelzőfény 5 másodpercig villogni fog, ezt követően a készülék készen áll a 

használatra.  

Figyelmeztetés: Az „ON“ módban a kijelző és a kezelőpanel ki van kapcsolva, a beállítások megtekintéséhez 

kapcsoljon át a „TEST“ módba. 



 

Vezérlő SMS kódok: 

 

A készüléket az alábbi SMS kódokkal vezérelheti:  

Kód Funkció Leírás 

*530* Engedélyezze az észlelési funkciót Ébresztés alvó üzemmódból 

*531* Tiltsa le az észlelési funkciót Mozgásérzékelés leállítása PIR segítségével 

*500* 
Felvétel készítése (MMS vagy 

SMTP) 

Kamera felvételt készít és elküldi azt a 
beállításokban megadott tel. számra és e-mail 

címre 

*505* Felvétel készítése (csak MMS mód) 
Kamera felvételt készít és elküldi azt  a tel. 

számra, ahonnan az SMS kód érkezett 

*520* Információk küldése a kameráról 
Kamera SMS-t vagy e-mailt küld a felvételek 

mennyiségéről, memóriakártya kapacitásáról és 
az elem töltöttségi szintjéről 

 

 

 

Probléma megoldások: 

 A kamera nem rögzíti a kívánt objektumot 
1. Ellenőrizze le a PIR érzékelő érzékenységét. Magas hőmérsékletnél alacsony PIR érzékelő 

érzékenységet állítson be (Low) és alacsony hőmérsékletnél pedig állítsa be a PIR érzékelő magas 

érzékenységét (High). 

2. Próbálja meg a kamerát magas hőmérsékletű forrásoktól távol elhelyezni.  

3. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy vízforrás közelében a kamera nem érzékeli a kívánt 

objektumot.  

4. Próbálja meg a kamerát a talajtó magasabb helyre rögzíteni.  

5. Próbálja meg a kamerát, stabil nem mozgó tárgyhoz rögzíteni, pl. fa.  

6. Éjszaka a mozgásérzékelő a PIR sugárzási tartományon kívül eső objektumokat is érzékelhet, 

csökkentse a távolsági értéket a beállításokban.   

7. A felkelő és lemenő nap elindíthatja a PIR érzékelő működését. Állítsa át a kamera helyzetét.   

8. Az objektum gyors mozgásának esetén a kamerának nem kell észlelnie.  A kamerát helyezze távolabb 

vagy alkalmasabb helyre.  

 

 

 Kamera nem menti el a felvételeket 
1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a memóriakártya elegendő szabad hellyel rendelkezik. Abban az 

esetben, ha megtelt a kamera nem készít több felvételt. 

2. Ellenőrizze le az elemeket, bizonyosodjon meg róla, hogy alkáli,  NiMH vagy lítium AA elem van 

benne 

3. Győződjön meg róla, hogy a kamera kapcsolója „ON“ módban van (nincs bekapcsolva az „OFF“ vagy 

„TEST“ mód). 

4. MMS/SMTP funkció bekapcsolása esetén, kb. 1 percig tart, míg a kamera elküldi a felvételt és újat 

készít.  

5. Első használat előtt formázza a memóriakártyát, vagy használjon másik memóriakártyát.  

 

 



 Az éjszakai felvétel távolsága nem elegendő 
1. Helyezzen be új 8 db AA elemet a jobb kitartás érdekében. 

2. Bizonyosodjon meg róla, hogy az elemek fel vannak töltve.  

3. A kiváló minőségű 1.5V NiMH elemek vagy a lítium újratölthető AA elemek sokkal jobb infravörös 

sugárzást tesznek lehetővé, mint az alkáli elemek.   

4. Az éjszakai felvételek pontosságának és minőségének biztosítása érdekében helyezze a kamerát 

sötét helyre, távol a fényforrásoktól.  

5. Egyes helyek (fák, falak, talaj stb.) jobb éjszakai felvételeket garantálnak. Nem alkalmas a kamerát 

teljesen üres térre irányítani, ahonnan nem verődik vissza az IR fény. Olyan, mintha zseblámpával 

sötétben az égboltra világítanánk, semmi sem látszik, így van ez a kamerával is.  

 

 Kamera felvételeket készít, de azokat nem küldi át a tel. számra/e-mail címre 
1. MMS / SMTP manuális mód választása esetén, hibásak lehetnek az Ön szolgáltatójának beállításai. 

Lépjen kapcsolatba SIM-kártyája szolgáltatójával és ellenőriztesse le az APN, szerver és port 

beállításait. 

2. MMS funkció használata esetén, nem szükséges megadni a nemzetközi hívószámot a szám előtt. Írja 

be csak a telefonszámát.  

3. SMTP funkció használata esetén, bizonyosodjon meg róla, hogy az adott adatok helyesek az e-mail 

szerver és port számára. Bizonyos e-mail szervereket SPAM-nek jelölheti és a SPAM mappában 

találhatja meg.   

4. Ne változtassa meg a fájl nevét „parameter. dat“, a tel. számát vagy e-mail címét a kamera 

menüjében ellenőrizheti. A „parameter. dat“ fájl a memóriakártya gyökérkönyvtárában kell lennie, 

különben a kamera nem tudja felolvasni az adatokat az adott fajból.   


